
 

 
 
Danderyds sjöscoutkår  PLUSGIRO  
Oskarsborg, Enebybergsvägen 1  20 77 67-5 
   

 

Styrelsemöte 2023-01-12 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande  Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Ulrica Palmér vice Ordförande   Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning 
Jonas Ryberg Havsgudarna 

Alexander Löf Utmanarna 

 

Ej närvarande 
Joakim Arhens Sjöbusarna 
Åsa Neumann Kassör    
Pernilla Morris Stormfåglarna   

Per Westergren Småfåglarna 
Marie Alani Globetrotters   

Anjelika Karlsson Råseglarna 

 

6 (av 12) styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig (minst 50% 
närvarande enligt stadgarna) 

 
§1 Mötet öppnas 

Erika öppnade mötet.  

§2 Föregående protokoll 
Inget 

§3 Post 
Inget 

§4 Ekonomi 
Nytt elavtal tecknat från 1:a mars med rörligt elpris. 
735 kr i återbäring från Scoutshop. 
23 000 kr återbetalt från Jamboreen. 
Påminnelse om att skicka in närvarokort och att avregistrera medlemmar som slutat. 

§5 Båtar 
En 2kr på lagning i Haparanda. 



Protokoll pr_220922  Sida 2 av 2 

Diskussion om framtida investeringar. Vi skulle kunna byta ut segel och master på alla äldre 
optimister för att få enklare ”trä-på” segel. Vi skulle kunna ersätta en 2kr med en ny 2kr. 
Staffan skall återkomma med priser. 

§6 Hus 
Dana skall ta reda på om avloppstanken är tömd och eventuellt beställa tömning. 

Ingen stege inköpt. Vi väntar med det tills den behövs. Möjligtvis skall vi köpa en kortare 
som kan förvaras in något förråd. 

En trombonist kommer använda Oskarsborg som övningslokal på dagtid (mot betalning). Vi 
provar detta under en månad och utvärderar. 

Kaffeskedar och assietter saknas i köket. 

Kommunen har lagt en budget för renovering av köket under 2023. Ingen mer information. 

§7 Avdelningar 
Jullov 

§8 Kår och Distrikt 
Utled på söndag 15/1. 24 personer anmälda.  

§9 Övriga frågor 
Vi måste bli bättre på att hålla ordning på våra saker. Följande gäller efter ett möte vid 
Oskarsborg: 

- Städa köket – töm diskmaskinen 
- Städa toaletterna 
- Ordning i förråden 
- Lås 

 

§10 Nästa möten  
Kommande kårdatum:  

• Styrelsemöte: tisdag 7:e februari 
• Thinking Day: måndag 20:e februari 
• Sjösättning: söndag 23:e april 
• Roslagens dag: 7:e maj (troligen) 

 
 
§11 Mötet avslutas 

Erika avslutade mötet.  


